
Treści informacyjne 
 

Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne 
ale jest niezbędne do świadczenia przez LPT Group sp. z o.o. usług polegających na 
prowadzeniu Konta na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą 
elektroniczną w Portalu net4doctor.online oraz innych usług wskazanych 
w Regulaminie w ramach Portalu net4doctor.online, z których korzysta podmiot 
danych.  

Konsekwencją niepodania w/wym. danych osobowych będzie brak możliwości 
świadczenia przez LPT Group sp. z o.o. w/wym. usług o ile podanie danych jest 
niezbędne do ich świadczenia. 
 
Przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania od LPT Group sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy 
dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub 
przez stronę trzecią; 

• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje 
się poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu net4doctor.pl; 

• w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania 
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia zamówionych usług 
i marketingu oraz wykonywania ciążących na LPT Group sp. z o.o. obowiązków 
prawnych: 

• świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym 
w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie 
marketingu bezpośredniego swoich usług) – art. 6 ust.1 lit f) - RODO; 

• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących: Polskie 
Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne z siedzibą w Warszawie, 
Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie, Polskie 
Towarzystwo Alergologiczne z siedzibą w Warszawie - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest Państwa zgoda; 

• wykonywania ciążących na LPT Group sp. z o.o. obowiązków prawnych 
polegających m.in. wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów 
księgowych, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie 
przewidzianych przepisami prawa. 



Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez LPT Group sp. z o.o.: 

• dla celów wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług, 
chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania przez LPT Group sp. 
z o.o. Państwa danych osobowych w celu dochodzenia przez LPT Group sp. 
z o.o. roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń; 

• dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora przez 
okres świadczenia usług; 

• w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących do 
momentu wycofania zgody. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Informacja o Administratorze: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest LPT Group sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 128/128, 90-520 Łódź. Z LPT Group sp. z o.o. można 
się skontaktować poprzez adres e-mail: admin@lptg.pl lub pisemnie na adres 
siedziby. Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

 


